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Päivi Lappinen 
pöytäkirjanpitäjä 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
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PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU 
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1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Valt § 1 
21.3.2022  Hallintosäännön 63 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljän-

tenä päivänä ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, 
joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta an-
nettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan verkkosivuilla. 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 
 
Hallintosäännön 64 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä 
asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhtey-
dessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. 
 
Kuntalain 103 § 1 momentin mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 
kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. 
 
Valtuuston kokouskutsu ja asialista on julkipantu ilmoitustaululle ja kunnan verkkosi-
vuille 16.3.2022 ja kokouskutsu on julkaistu Järviseudun Sanomissa 16.3.2022. Ko-
kouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 16.3.2022.  
 
Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden selvit-
täminen. 

 
Nimenhuudon perusteella saapuvilla on 15 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 

Valt § 2 
21.3.2022 Hallintosäännön 90 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin ker-

ralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin 
päätä. 

 
 Pasi Mantylä ehdotti, että Kalle Kaski ja Markus Kattilakoski valitaan pöytäkirjantar-

kastajiksi. 
 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalle Kaski ja Markus Kattilakoski. 
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3 § EVIJÄRVEN KUNNAN SELVITYS ETELÄ-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEELLE 

Khall § 27  
14.2.2022 Valmistelijat: hallintopäällikkö, kunnaninsinööri ja kunnanjohtaja  

  
Selvityksen taustaa  

  
Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen jär-
jestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Etelä-Pohjan-
maan kunnilta vastuu siirtyy Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.   

  
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpa-
nosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki 616/2021 (myö-
hemmin VPL) tuli voimaan 1.7.2021. Lain 26.1 §:n mukaan kunnan on tehtävä vii-
meistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosi-
aali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä 
irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi samassa määräajassa 
kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön mää-
rästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.   

  
Hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan antaman selvityksen viimeistään 
31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopi-
musten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle 
(VPL 28 §).  

  
Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityk-
siä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että kunnan antaman selvityksen mu-
kaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät tur-
vaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointi-
alueen on neuvoteltava kunnan kanssa (VPL 26.2 §).  

  
Kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 30.6.2022, jos toi-
mitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olen-
naisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityk-
sen täydentämisen tarpeelliseksi (VPL 26.3 §).  

  
Edellä 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu päätös vastaavat omaisuu-
den saantokirjaa (VPL 40 §).   

  
Kuntaliiton tulkinnan mukaan lähtökohta on se, että kunnan selvityksen antaa kunnan 
valtuusto, mikäli hallintosäännössä ei toisin määrätä. 
 
Evijärven kunnan hallintosäännön 18 § kohtien 1 ja 12 perusteella kunnanhallitus on 
toimivaltainen viranomainen antamaan pyydetyn selvityksen Evijärven kunnan 
osalta.  

  
Selvitys käytössä olevista toimitiloista  
  
Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja 
pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat toimitilat tai kunnan osakeomis-
tuksen perusteella hallitsemat toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointi-
alueen hallintaan.   
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Ns. vuokra-asetuksen mukaan sellaisten kunnan omassa hallinnassa olevien tilojen, 
joista ei ole vuokrasopimusta, osalta tehtävä siirtymäkauden vuokrasopimus on voi-
massa 1.1.2023 alkaen vähintään kolme vuotta, ja hyvinvointialueella on oikeus pi-
dentää sopimuksen voimassaoloa vuodella.   
  
Valtioneuvosto ohjeistaa asetuksella siirtymäkauden vuokran laskentaperiaatteista 
kunnan ja hyvinvointialueen välissä vuokrasopimuksissa. Asetusluonnos on lausun-
nolla kunnissa 24.1.2022 saakka. Keväällä 2022 valmistunee lopullinen asetus, jolla 
ohjeistetaan siirtymäkauden (v. 2023 – 2026) vuokrasopimuksen vuokran määritte-
lystä. Voimaanpanolain 22 §:n mukaan vuokran on katettava kohtuulliset pääoma- ja 
ylläpitokulut. Kunta ja hyvinvointialue voivat sopia vuokraamisesta tai vuokra-ajasta 
toisin, mutta siirtymäajan vuokran tulee olla säädetyn mukainen.  
  
Kuntien vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä ole-
vien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan nykyisin ehdoin hyvinvointialueen 
vastuulle. Sellaiset toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, joissa kunta on sitoutunut 
osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden pää-
tyttyä eivät siirry, mikäli kunta ja hyvinvointialue eivät toisin sovi. Edelleen rajoituslain 
(548/2016) mukaan lain voimaantulon jälkeen ja vuoden 2023 jälkeen voimassa ole-
viin sopimuksiin on kirjattava irtisanomisehto, jonka mukaan hyvinvointialueella on 
oikeus irtisanoa sopimus vuosina 2024 ja 2025 kahdentoista kuukauden irtisanomis-
ajalla ilman korvausvelvollisuutta.  
  
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät tilat Evijärven kunnan osalta 
on lueteltu liitteessä 1. Ilmoitetut tilakustannukset (vuokrat) ovat 2021 / 2022 kustan-
nuksia. Tilojen pinta-ala- ja käyttäjätiedot ovat pääasiassa 1.1.2022 tietoja.   
  
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistamat toimitilarakennukset 
siirtyvät kokonaisuudessaan hyvinvointialueen omistukseen. Eskoon sosiaalipalvelui-
den kuntayhtymän kiinteistöt, toimitiloja koskevat vuokrasopimukset ja toimitilojen 
hallintaan oikeuttava muu omaisuus siirtyvät sille hyvinvointialueelle, jonka alueella 
toimitilat sijaitsevat. 
  
Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään 30.6.2022 saakka ja tämän jälkeenkin ta-
pahtuvat muutokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa kunnan ja hyvinvointialueen vä-
lisissä vuokrasopimuksissa.  

  
Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta  

  
Voimaanpanolain 23 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 sen järjestä-
misvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, 
hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. 
   
Hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka kunta omistaa 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai tuottamista varten, jos osa-
keyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen.  
Selvitys Evijärven kunnan siirtyvästä omaisuudesta on liitteenä 2.  
 
Selvitys siirtyvistä sopimuksista  
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Voimaanpanolain 25 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnista 1.1.2023 sosi-
aali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset. Hy-
vinvointialue ja kunta voivat sopia siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointialu-
eelle.   
  
Kuten edellä toimitilojen osalta on todettu, hyvinvointialueelle siirtyvät myös toimitilaa 
koskevat vuokrasopimukset, pois lukien sellaiset sopimukset, joissa kunta on sitoutu-
nut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden 
päätyttyä. Tällöinkin hyvinvointialue ja kunta voivat sopia asiasta toisin.   
  
Hyvinvointialueelle eivät siirry vahingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättä-
misestä seuraavat vastuut sellaisista sopimuksista, jotka kunta tekee ajalla 1.7.2021 
– 31.12.2022.  
  
Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on käyttänyt sopimusten tallentami-
seen tweb-asianhallintajärjestelmää, johon siirtyvät sopimukset on kunnassa tallen-
nettu. Siirtyvät tilavuokrasopimukset ja muut sopimukset ovat erillisessä liitteessä.   
  
Evijärven kunta ehdottaa, että Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyvät liit-
teessä 3 mainitut sopimukset.  

  
Selvitys siirtyvistä vastuista  
 
Jos sopimus liittyy myös kunnan jäljellejääviin tehtäviin eikä sitä ole mahdollista siir-
tää tai jakaa, kunnan on tehtävä esitys siitä, miten sopimukseen liittyvät vastuut ja-
kautuisivat kunnan ja hyvinvointialueen välillä sopimuksen voimassaoloajan.  
 
Tehdyn selvityksen aikana ei ole tullut esiin Evijärven kunnalta hyvinvointialueelle siir-
tyviä sopimuksia, joiden kohdalla edellä mainittu tilanne toteutuisi. Mikäli tällaisia siir-
tyviin tehtäviin liittyviä jakautuvia vastuita havaitaan myöhemmin, niistä annetaan sel-
vitys hyvinvointialueelle selvitysten täydennysajan puitteissa. 

  
Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä  

  
Voimaanpanolain 18 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen 
tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvoin-
tialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovu-
tukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskelu-
huollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyh-
tymään.   
  
Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja 
tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista 
tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä.   
  
Siirtyvällä henkilöstöllä tarkoitetaan luovuttajan palveluksesta hyvinvointialueen pal-
velukseen siirtyviä henkilöitä, jotka yksilöidään kussakin luovuttavassa organisaa-
tiossa käytävässä yhteistoimintamenettelyssä.   
  
Luovutuksen piiriin kuuluvat edellä mainituilla perusteilla sekä vakinaiset että määrä-
aikaiset, joiden palvelussuhde on voimassa luovutushetkellä.   
  
Määräaikaisen työntekijän tai viranhaltijan, jonka palvelussuhde päättyy 31.12.2022, 
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katsotaan olevan liikkeen luovutuksen piirissä, mikäli hänen palvelussuhdettaan jat-
ketaan ilman päivänkään keskeytystä. Määräaikaisen palvelussuhteen päättyessä 
1.1.2023 jälkeen, sitä ei automaattisesti jatketa, vaan se päättyy alkuperäisen työso-
pimuksen / viranhoitomääräyksen mukaisesti, ellei sitä erikseen uusita.   
  
Liikkeenluovutushetkellä luovuttajan palveluksesta työ- / virkavapaalla olevat siirtyvät 
myös liikkeenluovutuksen periaattein hyvinvointialueen palvelukseen  
  
Evijärven kunta antaa liitteenä 4 olevan arvion Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle 
siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta.  

  
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 

1. antaa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle pykälän liitteiden 1 - 4 mukaisen 
selvityksen, 

2. esittää, että liitteissä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät 1.1.2023 
Evijärven kunnalta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle, 

3. varaa oikeuden täydentää annettua selvitystä ja 
4. antaa päätöksen valtuustolle tiedoksi. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
 

Valt § 3 
21.3.2022 
 
 Päätös: Valtuusto merkitsi päätöksen tiedokseen. 
 
  
  



EVIJÄRVEN KUNTA                               Aika 21.3.2022                                                Sivu                                                                                                               
Valtuusto                                                                                                                      

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

8 

4 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN PURKAMINEN 1.1.2023 ALKAEN JA SIIHEN 
LIITTYVÄT TOIMENPITEET 

Yhtymähallitus § 124 
9.11.2021  Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Eija Ala-Toppari-Peltola 

 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 21 §:n mukaan kuntayhtymä voidaan 
purkaa jäsenkuntien yhteisellä päätöksellä. Kuntayhtymän purkamisesta päättävät 
jäsenkuntien valtuustot. Perussopimuksen 21§:ssä todetaan edelleen, että jäsenkun-
nan ero kuntayhtymästä tulee voimaan eroilmoitusta seuraavan kalenterivuoden pää-
tyttyä. Ennen päätöksentekoa tulee selvittää voimassa olevan lainsäädännön mukai-
set palveluidenjärjestämisvastuulle asetetut vaatimukset.  
 
Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevan lainsää-
dännön. Sen myötä vastuu sosiaali- ja terveydenhuollonpalvelujen ja pelastustoimen 
järjestämisestä siirtyy 1.1.2023 alkaen kunnilta hyvinvointialueille. Edellä todetun pe-
rusteella myös yhteistoiminta-alueilla toimivien vapaaehtoisten sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestämisestä vastaavien kuntayhtymien toiminta päättyy 1.1.2023 alkaen.  
 
Hyvinvointialueelle siirtyvien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen lisäksi Kuntayh-
tymä Kaksineuvoinen vastaa myös työpajatoiminnan ja palveluliikenteen järjestämi-
sestä. Näiden osalta tulee käynnistettäväksi valmistelu toimintojen siirtämisestä jä-
senkuntien vastuulle 1.1.2023 alkaen. Vastaavasta ajankohdasta myös työmarkkina-
tuen kuntaosuudet siirtyvät suoraan Evijärven kunnan ja Kauhavan kaupungin vas-
tuulle.  

 
Päätösesitys: Yhtymähallitus päättää esittää Evijärven kunnalle ja Kauhavan kau-
pungille, että ne käynnistävät Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 21 §:n 
mukaiset toimenpiteet kuntayhtymän purkamiseksi 1.1.2023 alkaen.  
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen purkamista koskevan päätöksenteon yhteydessä tulee 
myös käynnistettäväksi siirtoa koskeva valmistelu edellä todettujen Evijärven kun-
nalle ja Kauhavan kaupungille siirtyvien toimintojen osalta.  
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti 
 

Khall § 36 
14.3.2022 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväk-

syy Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen esityksen Kuntayhtymän purka-
miseksi 1.1.2023 alkaen ja käynnistää valmistelun Evijärven kunnalle ja Kauhavan 
kaupungille siirtyvien toimintojen osalta. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  

 
Valt § 4 
21.3.2022 
 Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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5 § VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTAKATE JA KULUTUSMAKSUN KOROTUS 

Tekla § 9 
21.2.2022 Tilintarkastaja on tilintarkastusraportissaan pyytänyt kuntaa kiinnittämään huomiota 
 viemärilaitoksen alijäämäisiin tilinpäätöksiin. Lisäksi tarkastuslautakunta suosittaa, 
 että kunnan tulee kiinnittää huomiota viemärilaitoksen alijäämäisiin tilinpäätöksiin.  
  

Viemärilaitoksen talous koostuu ulkoisista ja sisäisistä toimintatuloista ja toimintaku-
luista. Ulkoiset ovat muun kuin kunnan omistuksessa olevien kiinteistöjen tuloja ja ku-
luja. Sisäiset ovat kunnan omista kiinteistöistä aiheutuvia tuloja ja kuluja. Sisäisten 
erien vaikutus viemärilaitoksen toimintatuloihin ja toimintakuluihin on merkittävä. 

  
Viemärilaitoksen ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot koostuvat pääosin jätevesimak-
suista, viemäriliittymien perusmaksuista ja uusien liittymien liittymismaksuista.  
Viemärilaitoksen ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ovat vuoden 2020 tilinpäätöksessä 
152 689 € (Vuoden 2021 ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot 147 646 €) 
 
Viemärilaitoksen ulkoiset ja sisäiset toimintakulut ovat vuoden 2020 tilinpäätöksessä 
195 275 €. (Vuoden 2021 ulkoiset ja sisäiset toimintakulut 182 853 €) 
 
Viemärilaitoksen ulkoiset ja sisäiset erät huomioiden toimintakate vuonna 2020 en-
nen poistoja ja arvonalentumisia oli alijäämäinen 42 585 € (Vuoden 2021 toimintakate 
alijäämäinen 35 206 €).  

 
Viemärilaitokselle on viimevuosien aikana tehty investointeja mm vuonna 2014 sa-
neeraamalla jätevedenpuhdistamo ympäristöluvan edellyttämälle tasolle. Lisäksi vie-
märilaitoksen viemäriverkostoa on viimevuosien kuluessa saneerattu vuotovesien vä-
hentämiseksi ja verkoston käyttöiän pidentämiseksi. Saneerausten vuoksi viemärilai-
toksen vuosittaiset poistot olivat vuonna 2020 72 508 € (vuonna 2021 65 578 €). 
 
Huomioiden viemärilaitoksen poistot ja arvonalentumiset, oli ulkoiset ja sisäiset erät 
huomioiden viemärilaitoksen tilikauden 2020 alijäämä yhteensä 115 093 € (Vuonna 
2021 tilikauden alijäämä 100 785 €).  

 
Viemärilaitoksen laskuttama jätevesimäärä kiinteistöiltä on hieman yli 50 000 m³, 
josta kunnan omistamien kiinteistöjen osuus on noin 12 200 m³.  
 
Alijäämän pienentämisen keinoina ovat kulujen karsiminen tai tulojen lisääminen. Yli-
määräiset kulut on jo viimevuosina karsittu, eikä isoihin kulujen karsimisiin ole enää 
mahdollisuuksia ilman merkittäviä toiminnallisia muutoksia.  
 
Tulojen lisäämisen keinoina voisi olla viemärilaitoksen toiminta-alueen laajentaminen 
sivukylille, joka toisi kuitenkin lisää käyttökuluja sekä investoin mukana poistoja vie-
märiverkoston rakentamisesta.  
 
Ely-keskuksen ja kunnan yhteistyössä toteuttama jätevesihanke kartoitti sivukylien 
viemäröintimahdollisuudet ja kiinteistöjen omistajien halukkuuden liittyä jätevesiver-
kostoon. Kartoituksen tuloksena liittymismaksut kiinteistöä kohden nousi niin suu-
reksi, ettei liittymishalukkuutta lopulta löytynyt.  
 
Toimintatulojen lisääminen on yksinkertaisinta toteuttaa jätevesimaksuja korotta-
malla.  

  



EVIJÄRVEN KUNTA                               Aika 21.3.2022                                                Sivu                                                                                                               
Valtuusto                                                                                                                      

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

10 

Mikäli arvonlisäverotonta kulutusmaksua nostettaan 0,2 € / m³, vähentää korotus ne-
gatiivista toimintakatetta vuonna 2021 laskutetun jätevesimäärän mukaan 10 500 €.  
 
0,2 € /m³ korotuksen mukaan viemärilaitoksen toimintakate ei vielä nouse tavoitellulle 
tasolle, joten hinnankorotukselle on edelleen tarvetta. Tekemällä esimerkiksi 0,2 €:n 
korotus muutamana peräkkäisenä vuotena, saadaan toimintakate lähelle nollaa, ja 
korotuksen vaikutus kuluttajille jakaantuu pidemmälle ajalle.  
 
Vuoden 2022 talousarvio on laadittu siten, että jäteveden arvonlisäverotonta hintaa 
nostetaan 0,2 €/m³. 
 
Jatkossa on lisäksi mietittävä mahdollisia kulujen karsimisia, joilla kulutusmaksun ko-
rottamista voitaisiin välttää.  

 
Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, 
että Evijärven kunnallisen viemärilaitoksen sääntöjä muutetaan 1.5.2022 alkaen seu-
raavasti: 
 
Viemärilaitoksen sääntömuutos: 
 
8§ Kulutusmaksu 
Kulutusmaksua korotetaan 0,2 € / m³(uusi kulutusmaksu 2,4 € / m³ + alv 24 %) 
 
Jarkko Pahkakangas ehdotti Vily Kattilakosken kannattamana, että pohjaehdotuk-
seen lisätään, että jäteveden maksuja tulisi jatkossa tarkastella yhdessä käyttöve-
simaksujen kanssa.  Vesijohdoille on tehtynä viimevuosina yli 700 000 € investoinnit 
ja lisäksi joillakin tonteilla on jätevesiviemäriin liittymäpakko. 

 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava 
kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat 
kunnaninsinöörin ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Jarkko Pahka-
kankaan ehdotusta äänestävät EI.  Äänestysesitys hyväksyttiin. 
 
Äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä (Kultalahti, Kaski, Kujala, Keto, Mäntylä) ja  2  
EI-ääntä (Pahkakangas, Kattilakoski). 

 
Päätös: Pohjaesitys hyväksyttiin. 

 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 
Khall § 37 
14.3.2022 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle teknisen lautakunnan 

esityksen mukaisesti, että Evijärven kunnallisen viemärilaitoksen sääntöjä muutetaan 
1.5.2022 alkaen seuraavasti: 
 
Viemärilaitoksen sääntömuutos: 
 
8§ Kulutusmaksu 
Kulutusmaksua korotetaan 0,2 € / m³ (uusi kulutusmaksu 2,4 € / m³ + alv 24 %) 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  

 
Valt § 5 
21.3.2022 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  



EVIJÄRVEN KUNTA                               Aika 21.3.2022                                                Sivu                                                                                                               
Valtuusto                                                                                                                      

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

12 

6 § EVIJÄRVEN KUNNAN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA 

Khall § 38 
14.3.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Evijärven kunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma perustuu yhdenvertai-
suuslakiin sekä lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Lain vaatimus yhden-
vertaisuuden edistämisestä koskee kuntia viranomaisina ja palvelujen tarjoajina, kou-
lutuksen järjestäjinä ja työnantajina. Edistämisvelvollisuus kattaa myös kuntayhty-
mien toiminnan. 

 
Evijärven kunnan Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma on päivitetty. Yhteistoi-
mintaelin käsitteli suunnitelman kokouksessaan 10.3.2022.  
 
Oheismateriaalina on Evijärven kunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan tehdyn yhden-
vertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnan-
valtuustolle. 
 
Antti Perkkalainen ehdotti ehdotukseen lisättäväksi, että kunnanhallituksen henkilös-
töjaoston tehtävänä on uusien kuntia koskevien työehtosopimusten hyväksymisen 
jälkeen selvittää mahdolliset epäkohdat ja tarvitaanko paikallisen järjestelyvaraerän 
lisäksi muita toimenpiteitä, joilla palkkauksen tasa-arvoa voidaan edelleen edistää.  
Puheenjohtaja totesi, että ehdotusta ei ole kannatettu, joten se raukeaa. 

 
Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus tuli kunnanhallituksen päätökseksi. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  

 
Valt § 6 
21.3.2022  

Evijärven kunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma liitteenä. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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7 § PROSENTTI TAITEELLE -ALOITE 

Siv.ltk § 99 
7.12.2021 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Marjaana Hinkka ja Antti Saari ovat tehneet aloitteen Evijärven liikuntasalin laajen-
nuksen yhteydessä toteutettavasta ammattitaiteilijan tekemän taideteoksen hankin-
nasta prosenttiperiaatteella ja, että hankkeeseen varataan määräraha vuoden 2022 
investoinneissa. 
 
Perusteluna aloitteen tekijät esittävät, että koulukeskus ja sen piha-alue on yksi kun-
nan vilkkaimpia alueita. Sitä käyttävät eri-ikäiset kuntalaiset sekä muun paikkakunta-
laiset. Koulukeskus näkyy myös vilkkaasti liikennöidylle ohikulkutielle. Taideteos toisi 
aloitteen tekijöiden mielestä lisäarvoa alueelle luoden viihtyisyyttä ja houkuttele-
vuutta. 
 
Aloitteessa toivotaan myös, että prosenttiperiaate otetaan käyttöön myöhemmin kun-
nan rakennushankkeissa ja, että kuntaan perustetaan prosenttitaidetyöryhmä. 
Prosenttitaide on Taiteenedistämiskeskuksen taiteen edistämiseen liittyvä ohjelma. 
Prosenttiperiaatteella tarkoitetaan sitä, että rakennuskustannuksista vähintään yhden 
prosentin verran käytetään taiteeseen. 

Prosenttiperiaate koskee kaikkea rakentamista talonrakentamisesta ympäristöraken-
tamiseen ja uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen. Taidehankinnat voivat tar-
koittaa erillisiä teoksia tai monenlaisia rakenteisiin integroituja elementtejä. Prosentti-
periaate on laajentunut koskemaan myös aluekehittämisen malleja, joissa kaavoituk-
sessa ohjaillaan taidehankintoja ja niiden määrärahoja. Suurimmat kaupungit toteut-
tavat tällä hetkellä prosenttiperiaatetta. 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta: 
- toteaa, että liikuntasalin laajennuksen osalta prosenttiperiaatteella toteutettava tai-
dehankinta on myöhässä, koska investointiin varattu määräraha on jo hyväksytty, 
- ehdottaa edelleen tekniselle toimelle, että tulevissa rakennushankkeissa taiteen pro-
senttiperiaatetta toteutettaisiin mahdollisuuksien mukaan jo määrärahavarauksessa. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Tekla § 8 
21.2.2022 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Sivistyslautakunta on 7.12.2021 §:ssä 99 ehdottanut tekniselle toimelle, että tulevissa 
rakennushankkeissa taiteen prosenttiperiaatetta toteutettaisiin mahdollisuuksien mu-
kaan jo määrärahavarauksessa. 
 
Prosenttiperiaate on periaatteellinen päätös käyttää osa rakennus- tai yhdyskunta-
hankkeen määrärahasta taiteeseen. Valtakunnallisena suosituksena on, että pro-
sentti julkisten rakennushankkeiden tai muiden rakennetun ympäristön hankkeiden 
kustannuksista käytetään taiteeseen.  

Julkinen taide on tasa-arvoinen, hyvinvointia edistävä taidemuoto, joka on kaikille il-
maiseksi saatavilla esimerkiksi ulkotiloissa, kouluissa, kirjastoissa ja liikuntapaikoilla. 
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Prosenttitaiteen periaatetta voidaan ohjata hankekohtaisesti ja esimerkiksi kuntakoh-
taisilla julkisen taiteen periaatteilla.  

Prosenttitaiteen toteuttamiseksi tulee investointihankkeen määrärahavarauksen yh-
teydessä määritellä hankkeelle taiteeseen kohdistettava määräraha. Taiteeseen koh-
distettava määräraha voi sisältyä investoinnin kokonaiskustannuksiin tai sille voidaan 
määritellä erillinen määräraha.   

 
Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, 
että kunnassa otetaan tälle valtuustokaudelle käyttöön käytäntö, jonka mukaan kun-
kin taidehankinnalle soveltuvan investointihankkeen määrärahavarauksen yhtey-
dessä määritellään, varataanko hankkeelle määrärahaa taiteen hankkimiseksi ja 
kuinka paljon.  
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 
Khall § 39 
14.3.2022    

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus: 
1. hyväksyy osaltaan teknisen lautakunnan ehdotuksen ja  
2. esittää edelleen valtuustolle, että kunnassa otetaan tälle valtuustokaudelle käyt-

töön käytäntö, jonka mukaan kunkin taidehankinnalle soveltuvan investointihank-
keen määrärahavarauksen yhteydessä määritellään, varataanko hankkeelle mää-
rärahaa taiteen hankkimiseksi ja kuinka paljon. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  

 
Valt § 7 
21.3.2022 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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8 § VASTAUS PAHKAKANKAAN YM. VALTUUSTOALOITTEESEEN KOSKIEN UUTTA 
PÄIVÄKOTIA  

Khall § 43 
14.3.2022 Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen ja kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 
 Kunnanhallitus päätti 25.3.2019 § 56, että Evijärvelle suunnitellaan ja rakennetaan 

uusi päiväkoti ja nimesi suunnittelutoimikunnan, jonka tehtävänä oli valmistella ehdo-
tus Evijärven tarpeisiin mitoitetun päiväkodin koosta, tilaohjelmasta ja paikasta. Suun-
nittelutoimikunnassa oli palvelun tuottajan (Kauhavan kaupunki), sivistystoimen, tek-
nisen toimen, kunnanhallituksen ja huoltajien edustajat. 

 
 Päiväkodin suunnittelutoimikunnan esitti kunnanhallitukselle 24.6.2019 § 111, että 

uusi päiväkoti tulisi tehdä kaksiosastoiseksi siten, että molempien osastojen toiminta-
tilojen neliömitoitus olisi 24 lapselle, ja toisen osaston tila tulee olla jaettavissa kah-
deksi pienemmälle ryhmälle sopivaksi. Tätä esitystä oli valmistelemassa myös palve-
lun tuottajan (Kauhavan kaupunki) edustajat. Esitys perustui siihen, että Evijärvellä 
päiväkoti on ollut kaksiosastoinen. Päiväkodissa on ollut noin 30 lasta ja osa vanhem-
mista on halunnut lapsensa perhepäivähoitoon.  

  
 Rakentamisen suunnitteluohjeet Suomessa on koottu RT-kortistoon. RT-kortisto on 

suomalaisen Rakennustieto Oy:n julkaisema kortistomuotoinen tietokokoelma, joka 
sisältää tietoa ja ohjeita mm. rakenteista ja tilasuunnittelusta. RT-kortisto sisältää ra-
kennusalaa ohjaavat lait ja määräykset, yleiset laatuvaatimukset (RYL), ohjeet ja tuo-
tetietoa. Tietosisältö on tarkoitettu erityisesti rakennuttamiseen ja suunnitteluun, 
mutta se palvelee myös urakointia. 

 
 RT-kortiston suunnitteluohjeistuksen mukaan päiväkodissa tilaa tarvitaan noin 7-8 

m2/lapsi. 48 lapsipaikan mukaan päiväkodin toimintatilojen hyötyalaksi muodostuu 
336–384 m2, jonka lisäksi tulee varata riittävästi varastotilaa, toimisto- ja neuvotteluti-
loja sekä huoltotiloja. Arkkitehdiltä 20.6.2019 saadun RT-kortiston mallipäiväkodin pe-
rusteella päiväkodin koko tulee lopullisesti olla noin 8,9 m2 per lapsipaikka, huomioi-
den toimintatilojen lisäksi myös henkilökunnan sosiaalitilat ja toiminnan huoltotilat. 48 
paikkaiselle päiväkodille tämä tarkoitti 427,2 m2. Uusi päiväkoti on hieman tätä suu-
rempi. Uuden päiväkodin huoneistoala on 493 m².  

 
 Suunnittelutoimikunnan esityksen valmistuttua, kunnanhallitus perusti 24.6.2019 § 

111 päiväkodin rakentamistoimikunnan, jonka tehtävänä on suunnitteluttaa ja raken-
nuttaa Evijärvelle uusi päiväkoti. Rakennuttamistoimikuntaan nimettiin kunnaninsi-
nööri, kunnanjohtaja, rakennusmestari, kirkonkylän koulun rehtori, kunnanhallituksen 
edustaja, teknisen lautakunnan puheenjohtaja sekä sivistyslautakunnan puheenjoh-
taja, päiväkodin johtaja sekä päiväkodin vanhempien edustaja.  

 
 Kunnanhallitus päätöksen 24.6.2019 § 111 mukaan päiväkodin rakennuttamistoimi-

kunnan tuli huomioida suunnittelutoimikunnan esitys kokonaisuudessaan ja päiväkoti 
tuli rakennuttaa neuvottelumenettelyllä. Rakennuttamistoimikunta kokoontui ensim-
mäisen kerran elokuussa 2019 ja taustoitti neuvottelumenettelyn käynnistämisen. 

 
 Neuvottelumenettelyssä neuvotteluihin valitut tarjoajat suunnittelevat kukin omanlai-

sensa rakennuksen tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Neuvotteluihin valittujen 
osallistujien kanssa koko rakennuttamistoimikunta kävi kolme neuvottelukierrosta 
kunkin osallistujan kanssa erikseen:  
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 1.neuvottelu käytiin viikolla 43, jossa osallistujien kanssa käytiin läpi sr-kilpailuoh-
jelma ja osallistujille annettiin varsinainen kilpailutehtävä. 
2.neuvottelu käytiin viikolla 46, jossa osallistujat esittelivät suunnitelmaluonnokset. 
Rakennuttamistoimikunta antoi ohjeistusta ja palautetta luonnoksista. 
3.neuvottelu käytiin viikolla 48, jossa osallistujat esittelivät muutetut/tarkennetut suun-
nitelmaluonnokset. Rakennuttamistoimikunta antoi ohjeistusta ja palautetta luonnok-
sista. 

 
 Ennen toista ja kolmatta tarjoajien kanssa käytävää neuvottelua suunnitelmat toimi-

tettiin päiväkodin henkilökunnalle kommentoitavaksi. Rakennuttamistoimikunnassa 
mukana ollut päiväkodin johtaja toi jokaisella neuvottelukierroksella päiväkodin henki-
lökunnan näkemykset ja ehdotukset neuvotteluissa rakennuttamistoimikunnalle ja tar-
joajille. Lopullinen tarjouskilpailu päättyi tammikuussa 2020 ja urakoitsijavalinta sekä 
rakennuksen suunnitelmat hyväksyttiin kunnanhallituksen kokouksessa 17.2.2020.  

 
 Neuvottelujen aikaan varhaiskasvatuslain mukainen ryhmäkoko päiväkodissa yli 3-

vuotiaiden ryhmässä oli 24 lasta ja alle 3-vuotiaiden ryhmässä 12 lasta.  
 
 Elokuun alusta 2020 muuttui varhaiskasvatuslaki, josta alkaen ryhmäkoko sai olla yli 

3-vuotiaiden ryhmässä 21 lasta ja alle 3-vuotiaiden ryhmässä edelleen 12 lasta. Var-
haiskasvatuslaki määrää lapsiryhmän maksimikoon sekä tarvittavan työntekijämää-
rän. Ryhmäkokoja ei voi kasvattaa lisäämällä työntekijöitä. Nykyiseen päiväkotiin so-
pii neliöiden puolesta kaksi yli 3-vuotiainen ryhmää, yhteensä 42 lasta. Evijärvellä 
päiväkodissa tarvitaan kuitenkin myös alle 3-vuotiaiden ryhmä, missä voi olla vain 12 
lasta.  

 
 Vuonna 2020 Evijärvellä päiväkodissa 33 lasta ja perhepäiväkodeissa oli 48 lasta, 

perhepäivähoitajia oli 10. Vuoden 2021 alussa, jolloin päiväkoti aloitti uusissa tiloissa, 
päiväkodissa ja sen satelliittiyksikössä oli yhteensä 51 lasta ja perhepäiväkodeissa 
35 lasta. Perhepäivähoitajia vuonna 2020 oli 8. 

 
 Uuden päiväkodin myötä useampi perhe on halunnut lapsensa päiväkotiin perhepäi-

väkodin sijasta. Lisäksi perhepäivähoitajien määrä on vähentynyt ja satelliittiyksikkö 
on perustettu. Evijärvellä päiväkodissa tarvitaan yli 3-vuotiaiden ryhmä ja alle 3-vuoti-
aiden ryhmä, joten kaksi osastoisessa päiväkodissa ei silloin voi olla lapsia yhtä aikaa 
kuin 33 lasta.  

 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy alla olevan vastauksen valtuus-

toaloitteessa esitettyihin kysymyksiin ja antaa vastauksen edelleen valtuustolle. Li-
säksi kunnanhallitus esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 
 Kysymys: Miksi kunta ei saanut valtuuston päätöksen mukaista 48 paikkaista päivä-

kotia, vaikka sellainen tilattiin ja maksettiin täysimääräisesti, ja mikä taho on asiasta 
vastuussa? Hyvitetäänkö kunnalle 8 maksettua, mutta toteutumatonta hoitopaikkaa? 
Aiheutuuko kunnalle täten ylimääräisiä suunnittelemattomia kuluja ”satelliitti” –päivä-
hoitopaikkojen järjestämistä? Kuinka ratkaistaan nyt uutena päiväkotiin haluavien, 
mutta ei sinne kuitenkaan pääsevien toiveet? 

 
 Vastaus: Päiväkoti on rakennettu RT-kortiston suunnitteluohjeiden mukaista ohjeis-

tusta suuremmaksi. Siten neliömäärien mukaan päiväkotirakennus on mitoitettu ja 
rakennettu 48 lapsen mukaan. Ristiriitainen tilanne muodostui siksi, että päiväkoti on 
kaksiosastoinen. Mitoitusten muuttumisen myötä vain kolme osastoisella päiväkodilla 
olisi saavutettu vähintään 48 paikkainen päiväkoti, jolloin yli kolme vuotiaille olisi ollut 
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kaksi osastoa. Tämä tarkoittaisi nykymitoituksella 54 paikkaista päiväkotia. Kolme 
osastoista päiväkotia ei Evijärvellä ole pidetty tarpeellisena.  

 
 Osastoja ei voi lisätä, eikä ryhmäkokoa kasvattaa päiväkodin työntekijöitä lisäämällä. 

Toinen osastoista on alle 3 vuotiaille, joita voi yhdessä osastossa olla enintään 12 
lasta. Toinen osasatoista on yli 3 vuotiaille, joita voi olla enintään 21 lasta. Evijärvellä 
päiväkoti on ennestäänkin ollut kaksiosastoinen. Uuden päiväkodin valmistumisen 
jälkeenkin on haluttu, että toinen osastoista on edelleen alle 3 vuotiaille ja toinen yli 3 
vuotiaille, mikä helpottaa perheiden arkea. Pinta-alaltaan rakennus kuitenkin mahdol-
listaa 48 lasta. Vaihtoehtoisesti molemmat osastot voisivat olla yli 3 vuotiaille, jolloin 
uuteen päiväkotirakennukseen voisi sijoittaa 42 lasta ja alle 3 vuotiaat sijoitettaisiin 
satelliittiyksikköön ja perhepäiväkoteihin.  

 
 Uusi päiväkoti on osastoiltaan ja lapsimäärältään saman kokoinen, kuin aikaisemmin. 

Perhepäivähoitajien määrä on vähentynyt. Tästä syystä satelliittiyksikkö on jouduttu 
perustamaan. Satelliittiyksikön kustannukset ovat suuremmat, kuin perhepäivähoi-
dosta säästyneet kulut. Kasvaneet kulut eivät johdu uudesta päiväkodista vaan per-
hepäivähoitajien määrän laskusta. 

 
 Lapsella on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen. Paikkaa hakiessaan huoltaja 

voi toivoa tiettyä paikkaa, mutta hänellä ei ole subjektiivista oikeutta saada juuri sitä 
paikkaa. Toiveita pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon ja muun 
muassa tästä syystä uudessakin päiväkodissa on sekä yli-, että alle 3 vuotiaiden 
ryhmä. 

 
 Kysymys: Miten aiotaan menetellä päiväkodin alueen rakennetuiksi kerrottujen, mutta 

rakentamattomien rakennekerrosten kanssa? Kuinka varmistetaan kerrotun mukaiset 
toteutuneet kerrokset? 

 
 Vastaus: Päiväkoti on rakennettu ns. KVR-urakkana. KVR-urakassa urakoitsija vas-

taa itse kohteen suunnittelusta ja toteutuksesta. Tilaajana Evijärven kunta on teettä-
nyt maaperätutkimuksen alueelle ja maaperätutkimuksen tulokset ovat olleet tarjous-
kilpailuvaiheessa tarjoajien käytössä. KVR-urakkaan on sisältynyt myös maanraken-
taminen päiväkotiurakkaan kuuluvalla urakka-alueella. Urakoitsijalta on tiedusteltu 
millä kerrosvahvuuksilla päiväkodin piha-alueella oleva asfaltoitu kävelytie on raken-
nettu. Urakoitsijalta saatu vastaus on lähetetty sähköpostitse aloitteen tekijälle. KVR-
urakoitsija vastaa takuuaikana urakka-alueen sisällä tapahtuvista vaurioista. Toteutu-
neet kerrokset voidaan tarvittaessa määrittää kairaamalla kyseessä olevalle alueelle 
koekairaus.  

  
 Kysymys: Onko Kuntarahoitusta informoitu em. puutteista ja virheistä ja mikä on sen 

kanta asioihin? Hyväksyykö Evijärven kunta sen, että kuntalaisten verovaroin tilataan 
jotain, mutta kuitenkaan ei saada täysimääräisesti sitä mitä on tilattu ja mistä on mak-
settu? Miten kunta aikoo jatkossa uusissa rakennushankkeissaan estää vastaavat 
virheet? Mitkä ovat jatkotoimenpiteet em. asioissa? 

 
 Vastaus: Kuntarahoitusta ei ole asiasta informoitu. Kuntarahoitukselle kuuluu kiinteis-

töleasing-sopimuksessa vastata hankkeen rahoituksesta KVR-urakoitsijalle. Kunta 
maksaa leasing-vuokraa Kuntarahoitukselle. Hankkeessa Kuntarahoitus ei ole ottanut 
kantaa rakennuksen sisältöön, pohjapiirustuksiin tai tarkoituksenmukaisuuteen. Kunta 
on saanut suunnitelmien mukaisen rakennuksen. Mahdollisten rakentamiseen liitty-
vien virheiden osalta on voimassa takuu, josta vastaa KVR-urakoitsija.  
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 Kunnanhallitus toteaa, ettei enempiin jatkotoimenpiteisiin ei ole tarvetta. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Merkittiin, että Marita Huhmarsalo poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi (osal-
lisuusjäävi) 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 8 
22.3.2021 

Antti Ahopelto esitti kokoomuksen valtuustoryhmän ehdotuksena, että asia palaute-
taan valmisteluun ja vaaditaan seuraava lisäselvitys: 
- onko suunnittelussa otettu huomioon alle 3 –vuotiaiden hoidon tarvetta? 
- onko toinen osasto mahdollista jakaa kahdeksi, kuten alun perin oli tarkoitus? 
- lisäksi piha-alueen toteutuneet kerrokset tulee selvittää mahdollisimman nopeasti. 
 
Jarkko Pahkakangas kannatti ehdotusta. 
 
Neuvottelutauko 19.36 – 20.01. 
 
Antti Ahopelto teki uuden ehdotuksen siten, että kunnanhallituksen ehdotus hyväksy-
tään muin osin, paitsi piha-alueen toteutuneet kerrokset tulee selvittää ja edellyte-
tään, että tekninen lautakunta toteuttaa kairaukset. 
 
Jarkko Pahakangas kannatti Ahopellon ehdotusta.  
 
Antti Perkkalainen kannatti kunnanhallituksen ehdotusta. 
 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava 
kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat 
kunnanhallituksen ehdotusta, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Antti Ahopellon 
uutta ehdotusta äänestävät EI.  
 
Äänestysesitys hyväksyttiin. 
 
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 1 JAA -ääni (Perkkalainen) ja 16 EI –ääntä 
(Ahopelto, Alkio, Anttikoski, Hanhikoski, Hernesaho, Kaski, Kattilakoski, Kujala,Mä-
kelä, Mäntylä, Pahkakangas, Takamaa, Vertanen, Pietilä, Forsbacka ja Ahonen)   
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että Antti Ahopellon ehdotus on tullut valtuuston pää-
tökseksi äänin 16 -1.  
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9 § MUUT ASIAT  

Valt § 9 
21.3.2022 
 

1. Huoltajien vetoomus Kauhavan varhaiskasvatukselle Sateenkaaren päiväkotiryh-
män työntekijöiden pysyvyydestä. 
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MUUTOKSENHAKUKIELTO 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös 

koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät: 1-3, 9 
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa 
hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät ja valituskiellon perusteet:  
 

VALITUSOSOITUS 
 
 
 
Valitusviranomainen ja 
valitusaika 

 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:  
 
Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 VAASA 
Faksi: 010 364 2760, Sähköposti: vaasa.hao@oikeus. 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
 
Kunnallisvalitus:    Valitusaika 30 päivää 
Pykälät: 4, 5, 6, 7, 8 
 
Hallintovalitus:    Valitusaika 30 päivää 
Pykälät: 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite (tarjouskilpailuun osallistuneet) 
Markkinaoikeus  
Radanrakentajantie 5  
00520 HELSINKI  
fax 029 564 3314  
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Pykälät:                              Valitusaika 14 päivää 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
(Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.) 

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos aino-
astaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuin-
kunta ja postiosoite sekä puhelinnumero. 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to-
distettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä ne asiakirjat, 
joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. 
 

Valitusasiakirjojen toi-
mittaminen 
 
 
 
 
 
 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vas-
tuulla. Valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätet-
tävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                  Pykälät 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite                   Pykälät 
 
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja Oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) nojalla muutoksen-
hakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Vaasan-hallinto-oikeudessa 
valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa 
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei 
myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapau-
tettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
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